
 

ÅRSMØTEPROTOKOLL 

 Dato 2. oktober 2011 
CISV Troms fylkeslag Side Side 1 av 2 

 

ÅÅrrssmmøøtteepprroottookkoollll  

Dato:  2. oktober 2011, 18:00 

Sted:  Tromsprodukts lokaler i Evjenveien 116 på Tomasjord 

Tilstede: Til årsmøtet møtte 14 stykker, derav 4 styremedlemmer; Katrin Reil Conradi, Karina Teisnes, Ronny 
B. Thomassen og Helene Falch 

Møteleder:  Katrin Reil Conradi 

Referent: Helene Falch 

Merknader: Møteleder hevet møtet klokken 20:00. 

Originalt referat fra Helene Falch er overført til ny mal for årsmøteprotokoll, og er vedlagt. 

Konstituering 

Innkalling og saksliste til årsmøte, saksnummer 001-2011, ble godkjent uten merknader 

Saker til behandling 

002-2011: Valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokoll 

Årsmøtets enstemmige 

VEDTAK 

Katrin Reil Conradi ble valgt til møteleder, Helene Falch til referent, Ronny B. Thomassen og Karina Teisnes 

valgt til å signere protokoll. 

003-2011: Årsberetning 

Årsberetningen ble gjennomgått. 

Årsmøtets enstemmige 

VEDTAK 

Årsberetningen er vedtatt. 

004-2011: Regnskap og revisjonsberetning 

Regnskap og revisjonsberetning ble gjennomgått. 

Årsmøtets enstemmige 

VEDTAK 

Årsmøtet vedtar regnskapet og revisjonsberetningen.  

Årsmøtet ber det nye styret om å følge opp med CISV sentralt eventuelt manglende reiseutjevning og 

refusjon av medlemsavgift.  

Det nye styret bes også følge tett opp misforholdet mellom inntekter og utgifter for lokallaget. 
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005-2011: Valg av styre, revisor og valgkomité 

Valgkomiteen la fram forslag til nye styremedlemmer. 

Leder: Miriam Workinn, foreslås valgt for ett år, 2011-2012 

Nestleder: Ronny B. Thomassen, foreslås valgt for to år, 2011-2013 

Kasserer:  Kari Wessel, foreslås valgt for to år, 2011-2013 

Delegasjonsansvarlig: Hans Jørgen Kermit, foreslås valgt for to år, 2011-2013 

Juniormedlem: Lisa Wessel Halvorsen, foreslås valgt for ett år, 2011-2012 

Juniormedlem: Ann-Julie Kjelstrup, foreslås valgt for ett år, 2011-2012 

 

Styremedlemmene Karina Teisnes og Ingvild Fjæreide var ikke på valg i år, de er valgt for perioden fram til 

årsmøtet 2012. 

Valgkomiteen foreslo Beate Mortensen som medlem i valgkomiteen i perioden 2011-2013. 

Årsmøtets enstemmige 

VEDTAK 

Årsmøtet vedtar CISV Troms sine nye styremedlemmer som foreslått av valgkomiteen. 

Styret konstituerer seg selv på sitt første møte.  

Årsmøtet ber det nye styret så snart som mulig å melde inn hvem som sitter i styret til Brønnøysund-

registrene. 

Beate Mortensen velges som medlem i valgkomiteen 2011-2013.  

Årsmøtet ber det kommende styret om å finne det andre medlem i valgkomiteen.  

Dette bes foretatt før årsskiftet 2011/2012. 

 

006-2011: Eventuelt/innkomne saker 

Ingen saker var meldt inn. 

 

 

Møteleder hevet møtet klokken 20:00. 

 

 

 

Tromsø,   

 

 

  

Ronny B. Thomassen 

 

  

Karina Teisnes 

 



 

 

  



 

 

Protokoll årsmøte CISV Troms  

02.oktober 2011 

Evjenveien 116, Tromsdalen 

 

Til årsmøtet møtte 14 stykker, derav fire styremedlemmer, Katrin Reil Conradi, Karina 

Teisnes, Ronny Thomassen og Helene Falch 

 

Sak 1  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent uten merknader 

 

 

Sak 2  Valg av møteleder, referent og to stk til å signere protokoll 

Vedtak: 

Katrin Reil Conradi ble valgt til møteleder, Helene Falch til referent, Ronny B. 

Thomassen og Karina Teisnes valgt til å signere protokoll 

 

 

Sak 3  Årsberetning 

Vedtak: 

Årsberetningen er vedtatt 

 

 

Sak 4  Regnskap og revisjonsberetning 

Regnskap og revisjonsberetning ble gjennomgått. 

Vedtak: 

Årsmøtet vedtar regnskapet og revisjonsberetningen. Årsmøtet ber det nye styret om å 

følge opp med CISV sentralt eventuelt manglende reiseutjevning og refusjon av 

medlemsavgift. Det nye styret bes også følge tett opp misforholdet mellomg inntekter og 

utgifter for lokallaget. 

 

 

Sak 5  Valg av styre samt ett medlem av valgkomiteen 

Valgkomiteen la fram forslag til nye styremedlemmer 

Leder    Miriam Workinn, foreslås valgt for ett år, 2011-2012 

Nestleder  Ronny B. Thomassen, foreslås valgt for to år, 2011-2013 



 

 

Kasserer   Kari Wessel, forstlås valgt for to år, 2011-2013 

Delegasjonsansvarlig Hans Jørgen Kermit, foreslås valgt for to år, 2011-2013 

Juniormedlem  Lisa Wessel Halvorsen, foreslås valgt for ett år, 2011-2012 

Juniormedlem  Ann Julie Kjeldstrup, foreslås valgt for ett år, 2011-2012 

 

Styremedlemmene Karina Teisnes og Ingvild Fjæreide var ikke på valg i år, de er valgt for 

perioden fram til årsmøtet 2012. 

 

Valgkomiteen foreslo Beate Mortensen som medlem i valgkomiteen i perioden 2011-2013 

 

Vedtak 

Årsmøtet vedtar CISV Troms sine nye styremedlemmerm som foreslått av 

valgkomiteen.  Styret konstituerer seg selv på sitt første møte.  

Årsmøtet ber det nye styret så snart som mulig å melde inn hvem som sitter i styret til 

Brønnøysundregistrene. 

Beate Mortensen velges som medlem i valgkomiteen 2011-2013. Årsmøtet ber det 

kommende styret om å finne det andre medlem i valgkomiteen. Dette bes foretatt før 

årsskiftet 2011/2012. 

 

 

Møteleder hevet møtet kl 20.00 

 

 

Ronny B. Thomassen        Carina Teisnes 

 

 

 

 

Referent: Helene Falch 


